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Achter de schermen van onze stichting is er het afgelopen jaar veel
gepasseerd. Zo is aan het begin van dit jaar een nieuw dagelijks bestuur,
weliswaar ad interim, aangetreden en hebben wij daarnaast afscheid
genomen van een aantal leden van het algemeen bestuur.(zie voor huidig
bestuur pt. 5.) Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht:

Van der Laan-dag 2019

De Van der Laan-dag 2019 is in voorbereiding. Waarschijnlijk zal deze niet
zoals gebruikelijk, in januari, maar in februari of begin maart plaatsvinden.
Samenwerking met bureau Europa in Maastricht is toegezegd en het programma belooft veel interessants te bieden. Zodra dat mogelijk is zullen
we u daarover informeren.(zie ook bij pt 3.)

Thematismos

We zijn verheugd dat ondanks ziekte en anderszins tegenslag, er inmiddels
hard gewerkt wordt door een nieuw, wat uitgebreid redactieteam om een
volgend nummer van Thematismos te kunnen presenteren. Het zal dan of
een extra dik nummer worden, dan wel een eerste nummer begin januari
en een tweede nummer redelijk snel daarop volgend.

Schatkamer-project

Met veel inzet wordt er gewerkt aan een project dat werd ingezet en voorbereid door het vorige dagelijks bestuur. Dit project dat de werktitel “Het
Schatkamer-project” heeft meegekregen, omvat de opzet en de bouw van
een tweetalige website, die laagdrempelig een multimediale communicatievorm biedt. Eén en ander wordt voorbereid onder supervisie van prof.
dr. ir. Caroline Voet. Beoogd wordt het gedachtegoed en de architectuur
van Van der Laan op een zodanige manier te presenteren dat daardoor
onder meer de genuanceerde maatverhoudingen, die aan zijn ontwerpen
ten grondslag liggen beter kunnen worden verstaan en ervaren en voor
een breder publiek beter toegankelijk zullen zijn. Voor het project zijn
substantiële subsidiebijdragen aangevraagd bij, en toegezegd door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij zien er naar uit om dit project op de Van der Laan-dag 2019
aan u te kunnen presenteren.

De toekomst van de stichting

Met de veranderingen in het bestuur en de komst van een nieuwe website
komt, na de oprichting in 2003 van onze stichting, en dus na een bestaan
van circa 15 jaar, de vraag naar voren hoe wij als Van der Laan-bestuur en
gemeenschap de toekomst van onze stichting verder willen vormgeven.
Uw ideeën, uw bijdrage en inzet hierover zouden wij zeer op prijs stellen.
Ook het werven van nieuwe ‘vrienden’, die als donateur en als belangstellenden zich zouden willen aansluiten is daarbij van belang.

Samenstelling bestuur

AB/DB: Joost Schrijnen: voorzitter, Harry van Beek: penningmeester,
Babs Rentjes: secretaris. Leden AB: Miel Bogaerts, Coen van der Heiden,
Hans van der Laan, broeder Lambertus Moonen OSB, Juliet Oldenburger,
Dick Pouderoyen, Lukas Ruys, Caroline Voet en Mariet Willinge.
Wij wensen u een goede laatste maand van 2018 toe en een geïnspireerde
start van 2019 …….
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